
CONTRATOno

PROTOCOLOno

MODALIDADE

VIGENCIA

VALORTOTAL

041/2018

016/2018

Dispensa de Licitagio Art, 29 Inciso X da Lei n ' 13.303/2016

60fSESSENTA)MESES

R$ 60.000,00 (sessenta mil regis)

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, com sede na Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila

Industrial - Campinas/SP, - CEP 13035-270, devidamente inscrita no CNPJ sob o n ' 44.602.720/0001-00

representada neste ato por seu Diretor Presidente e cumulativamente Diretor Administrativo e Financeiro interino

Sr. Carlos Jose Barreiro, portador do RG n ' 4.571.189-6 e do CPF n ' 000.621.248-46, doravante designada

simplesmente EMDEC, e a empresa SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S.A. -

SANASA CAMPINAS, inscrita no CNPJ/MF sob n ' 46.119.855/0001-37, neste ato representada pelo Diretor

Presidente, Sr. Arty de Lara Romeo, portador do RG n ' 4.896.084-6 e do CPF Ro 143.125.818-00, pele Diretor

Comercial Interino, Sr. Pedro Claudio da Silva, portador do RG n ' MG-6.921.965 e do CPF Ro 886.241.706-30.

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, acordam firmar o presente instrumento de Contrato, em

conformidade com o Processo Administrativo em epigrafe, o qual 6 de pleno conhecimento das panes,

ntegrando o presente instruments coma se transcrito estlvesse, sujeitando-se as panes ds condig6es

estabelecidas nas seguintes cliusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA-0BJET0

1.1.

1.2.

Constitui objeto do presente a prestagao de servigo de abastecimento de agua e esgotamento
sanitirio do Patio de Apreensao de Veiculos da EMDEC, situado a Rua Miguel CascaldiJr., n ' 141 , Jd.
Sdo Jose, Campinas/SP, Regulamento dos Servigos de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitdrio - Revisit 2001, em vig6ncia, publicado no Didrio Oficial do Municipio em 16 de janeiro de
2.002

O atual c6digo de consumidor da unidade consumidora 6 2.197.770

CLAUSULASEGUNDA PRAZO DEVIGENCIA DOCONTRATO

2.1.

2.2.

A vig6ncia do presents Contrato 6 de 60 (sessenta) memes, contados a parter do dia 1 3 de setembro de
2018.

As condig6es de execugao do a)uste, inclusive as obrigag6es das panes, sio as especificadas neste
Contrato.
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i$.ElnDEC
CLAUSULATERCEIRA VALORDOCONTRATO

3.1.

3.2.

As panes atrlbuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor total estimado de R$ 60.000.00
jsessenta mil reais)

Nos pregos propostos acima indicados estio inclusos todos os custos e despesas, assim como tributos
encargos e incid6ncias, diretos ou indiretos, nio importando a natureza, que recaiam sobre o objeto
correndo por conta e risco da CONTRATADA

CLAUSULAQUARTA CONDiQ6ES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1 As faturas referentes ds medig6es deverio ser encaminhadas para a Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campinas - EMDEC mensalmente, conforme prev6 o disposto do referido
Regulamento dos Servigos de Abastecimentos de Agua e Esgotamento Sanitgrio.

4.2

4.3

Os pagamentos servo efetuados de acordo com os vencimentos previstos na fatura.

Coincidindo o vencimento das faturas com os sabados, domingos, feriados, pontos facultativos e dias
em que o CONTRATANTE nio tiver expediente. sera seu vencimento transferido para o primeiro dia Otil
subseauente, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DOS PREQOS E REAJUSTE

5.1 0s servigos de abastecimento de agua e coleta de esgoto servo remunerados sob a forma de tarifa e
obedecera, em regra, ao disposto na Resolugao ARES-PCJ n'224, de 27 de dezembro de 2017.

5.2 Se a referida Resolugao TarifAria se mantiver suspensa por ordem judicial. a remuneragao obedecerd
ao reajuste devido e autorizado judicialmente.

5.3 A tarifa cobrada pda CONTRATADA sera reajustada conforme reajuste tarifgrio autorizado peta
Ag6ncia Reguladora PCJ (ARES-PCJ), a ser divulgado anualmente

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDIQ6ES

6.1 As aferig6es, para efeito de faturamento, servo efetuadas pda Contratada, atrav6s de leituras mensais
nos hidr6metros instalados na unidade consumidora, obedecendo ds normas exigidas pda pr6pria
Contratada.

CLAUSULA S£TIMA DASOBRIGAgOESDOCONTRATANTE

7.1 Manter em perfeitas condig6es, t6cnicas e de seguranga, as instala96es hidrdulicas da unidade
consumidora.

7.2.

7.3.

7.4.

Prestar esclarecimentos necessirios sabre qualquer alteragao das caracteristicas de utilizaQao de agra

e esgotamento sanitirio que vierem ocorrerjunto a unidade consumidora, no periodo contratado.

Autorizar. a qualquer momento, ao acesso ds instalag6es hidrdulicas da unidade consumidora

Informar a Contratada sobre eventuais diverg6ncias ocorridas nas contas/faturas
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7.5. Providenciar o pagamento referente a prestaQao de servigo de abastecimento de agua. bem homo de
esgotamento sanitirio junto a unidade consumidora.

CLAUSULA OITAVA - DAS 0BRIGA96ES DA CONTRATADA

8.1 banter e operar o sistema de redo de agua e esgotamento sanitirio at6 o panto de entrega da unidade
conectada drede da Sanasa

8.2. Inspecionar os equipamentos medidores "hidr6metros
unidade consumidora

registro de agua" que se encontram instalados na

CLAUSULA NONA- PENALIDADES

9.1 Pda inobserv6ncia das obrigag6es previstas na legislagao em vigor e, em especial, das previstas neste
Contrato e seus anexos, a EMDEC podera, de acordo com a natureza da infragao, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sang6es:

- Advert6ncia:
11 - Multa;

lll-Suspensao temporaria de participagao em licitaQao e impedimento de contratar com a EMDEC, nos
termos do inciso 111 do artigo 83 da Lei Federal n ' 13.303/20161

9.2.

9.3.

A penalidade nio desobriga o infrator de corrigir a falta que Ihe deu origem

A penalidade de multa seri aplicada nos seguintes casos

9.3.1. Multa de 0.2% (dais d6cimos por cents), aplicado ao valor total atualizado do contrato, multiplicado
pelo nOmero de dias de atraso na execugao, at6 o d6cimo dia corrado, ap6s o que, aplicar-se-a a
multa prevista no subitem 9.3.21

9.3.2. Multa de 5% jcinco por centos sobre o valor total atualizado do contrato. sera aplicado na hip6tese
de inexecuQao parcial do objeto do contrato de natureza medial

9.3.3. Multa de 10%(dez por cento) sabre o valor told atualizado do contrato, sera aplicado na hip6tese
de inexecugao parcial ou total do objeto do contrato, pelo seu nio recebimento, ou por qualquer
outro inadimplemento contratual de natureza grave, sem justificativa, ou com justificativa nio
aceita pda EMDEC.

9.4. A CONTRATADA terri o puzo de lO (dez) dias Oteis para recorrer da penalidade aplicada. de acordo com
o disposto no amigo 83 $2' da Lei Federal n ' 13.303/2016.

9.4.1. Se indeferido o recurse, a CONTRATADA dever6 recolher o valor da multa aplicada na Tesouraria
da EMDEC, no puzo de at6 05 (cinco) dias, apes comunicada do resultado

9.4.2. Casa nio sejam recolhidos no puzo os valores devidos pda CONTRATADA relativos is multas:
os mesmos serif descontados dos pagamentos, e/ou servo tomadas as provid6ncias judiciais
cabiveis

9.4.3. Em caso de exist6ncia de garantia apresentada pda CONTRATADA, se a multa aplicada for
superior ao valor delta, a16m da sua perda, responders o contratado pda sua diferenga, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pda EMDEC ou cobrada judicialmente.

9.6. As penalidades sio independentes e a aplicagao de uma nio excluia das outras
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i6.ElnDEC
9.7. As penalidades servo aplicadas mediante regular procedimento administrativo, com excegao da

advert6ncia que podera ser aplicada nos autos do PALC - Processo Administrative de LicitaQ6es e
Contratos

CLAUSULA DiCIMA - PREVISAO DE RECURS0 0RQAMENTAR10

10.1 Para a presente contrataQao ha
decorrentes deste ajuste.

previsao de recursos orgamentarios que custeario as despesas

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA DOSCASOS DCRCSCISAO

A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ6ncias contratuais e as
previstas em lei ou neste regulamento.

1 1 .2. Constituem motive para rescisio do contrato

a) o nio cumprimento de cldusulas contratuais, especificag6es, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de clAusulas contratuais, especiicag6es, projetos e prazos;
c) a lentidio do seu cumprimento, levando a EMDEC a comprovar a impossibilidade da conclusio da
obra, do servigo ou do fomecimento, nos prazos estipuladosl
d) o atraso injustificado no inicio da okra. servigo ou fornecimento
e) a paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem junta causa e pr6via comunicagao a

f) a subcontratagao total ou partial do seu objeto. a associagao do contratado com outrem. a cessio ou
transfer6ncia, total ou partial, bem como a fusao, cisco ou incorporagao, nio admitidas no edital e no
contrato e sem anu6ncia pr6via da EMDECI
g) o desatendimento das determlna96es regulares da autoridade designada para acompanhar e Hscalizar
a sua execuQao, assim homo as de seus superiores
h) o cametimento reiterado de faltas na sua execuQao
ija decretagao de fa16ncia ou a instauragao de insolv6ncia civill
i) a dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;
k) a alteraQao social ou a modificaQao da Hnalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execugao do contratol
) raz6es de interesse da EMDEC, de alta relevincia e ampED conhecimento, justiHcadas e exaradas no
processo administrativol
m) o atraso superior a 90(noventa) dias dos pagamentos devidos pda AdministraQao decorrentes de
obras, servigos ou fornecimenta, ou parcelas destes, la recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagao da ordem Interna ou guerra. assegurado ao contratado o direito de
optar pda suspensao do cumprimento de suas obriga96es at6 que sega normalizada a situagaol
nja ocorr6ncia de casa fortuito ou de forma major, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do

o) o descumprimento da proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
ands e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anon, salvo na condigao de aprendiz, a partir
de 14 jquatorze) ands

EMDEC

contraton

11.3 0s casos de rescisio contratual servo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa.

11 .4. A rescisio do contrato podera $er /
a) por ato unilateral e escrito de qualquer das partesl

do
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bl amigavel, por acordo entry as panes. reduzlda a terms no processo da llcitagao, desde que haha
conveni6ncia para a EMDECI
c) judicial, nos termos da legislagao;

11.5. A rescisio por ato unilateral a que se revere a alinea 'a ' do item 11.4, deveri ser precedida de
comunicagao escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com anteced6ncia
minima de 45 (quarenta e cinco) dias

11.6. Na hip6tese de imprescindibilidade da execugao contratual para a continuidade de serviQos pOblicos
essenciais. o puzo a que se refere o item 1 1 .5. sera de 90 (noventa) dias

11.7. Quando a rescisio ocorrer sem que haha culpa da outra parte contratante, sera esta ressarcida dos
prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado teri este ainda direito
a

a) devolugao de garantia (quando houver)
b) pagamentos devidos pda execuQao do contrato at6 a data da rescisio
c) pagamento do Gusto da desmobilizagao.

1 1.8. A rescisio unilateral ou amigavel deverg ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada do Diretor
Presidente da EMDEC.

11.9. O descumprimento das obriga96es trabalhistas ou a nio manutengao das condig6es de habilitagao pelo
contratado pode dar ensejo a rescisio contratual, sem prejuizo das demais sang6es.

1 1 .10. Na hip6tese do paragrafo anterior, a EMDEC pode conceder puzo para que a contratada regularize suas
obriga96es trabalhistas ou suas condlg6es de habilitaQao. sob pena de rescisio contratual, quando n8o
identificar m6-fe ou a incapacidade da empresa de corrigir a situagao.

1 1.11. A rescisdo de que trata a alinea 'a ' do item 1 1 .4. acarreta as seguintes consequ6ncias, sem prejuizo das
sang6es prevlstas

a) assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato pr6pno da

b) execuQao da garantia contratual(quando houver), para ressarcimento pelts eventuais prejuizos
sofridos pda EMDECI

c) retengao dos cr6ditos decorrentes do contrato at6 o limite dos prejuizos causados a EMDEC.

EMDEC

CLAUSULA D£CIMA SEGUNDA - DA ViNCULAgAO E LEGISLAQA0 APLICAVEL

12.1 Aplica-se a este Contrato e principalmente aos cason omissos o disposto na Lei Federal n ' l0.520/02
Lei Federal Ro 13.303/2016, Decretos Municipais n ' 14.218/03 e n ' 14.602/04.

CLAUSULADECiMATERCEtKA DA MANUTENgA0 DAS CONOiQ6ES DE HABILITAgAO

13.1. A CONTRATADA deverg manter durante a execugao do contrato, today as condig6es de habilitaQao e
qualificagao exigidas na contratagao.

13.2. Sempre que a EMDEC exiglr documentagao comprobat6ria dessas condig6es a CONTRATADA deverd
atender8

CLAUSULA D£CIMA QUARTA - FORO / q
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.EC

14.1. As panes elegem, desde ja, explicitamente, o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sio Paulo,
para dirimir quaisquer quest6es que eventualmente venham a surgir por forma do presente Contrato.

E. por assim estarem justus e contratadas as panes por seus representantes legais
Contrato, feito em 3(tr6s) viag de igual teor e forma. para um s6 e juridico efeito

assinam o presente

Campinas, 0 8 0UT. 2018

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVQ

g
da

Diretor Ad m

#

DE CAMPINAS S.A.

)EC S/A
ceiro Interino

EMDEC

CONTRATADA: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DI AGUA E SANEAMENTO S.A. SANASA

bdro Claudio da Silva

DiretQpet)mercial Interino

/
/

ly ge.&ua"Romo
iretorPresidente

TESTEMUNHAS

4
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EC

ANEXOl-TERMS DE RErERENCIA

1. Do Objeto

1 .1 . PrestaQao de servigo de abastecimento de agua e esgotamento sanitAHo

?!. Qag6es dos servigos

2.1. Os servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitgrio deverio ser prestados junto Patio de
Apreensao de Veiculos da EMDEC, situado a R. Miguel Cascaldi Jr. n ' 141, Jd. Sio Jose, em
conformidade com o disposto na Resolugao ARES-PCJ n'224, de 27 de dezembro de 2017.

3. Responsabilidades da Contratada:

3.1 . Manter e operar o sistema de rede de agua e esgotamento sanitdrio at6 o ponto de entrega da unidade
conectada drede da Sanasa

3.2. Inspecionar os equipamentos medidores "hidr6metros
na unidade consumidora

registro de agua" que se encontram instalados

4. Responsabilidade da Contratante

4.1 Manter em perfeitas condig6es, t6cnicas e de seguranga, as instala96es hidr6ulicas da unidade
consumidora.

4.2. Prestar esclarecimentos necessirios sabre qualquer alteragao das caracteristicas de utilizagao de 6gua
e esgotamento sanitgrio que vierem ocorrerjunto a unidade consumidora, no periodo contratado.

4.3. Autorizar. a qualquer momento, ao acesso ds instalaQ6es hidriullcas da unidade consumidora
4.4. Informar a Contratada sobre eventuais diverg6ncias ocorridas nas contas/faturas.
4.5. Provldenciar o pagamento referente a prestaQao de serviQO de abastecimento de agua, bem homo de

esgotamento sanitirio iunto a unidade consumidora
Tariffsa5.

5.1 . Os servigos de abastecimento de agua e Goleta de esgoto servo remunerados sob a forma de tarifa e
obedecera. em regra, ao disposto na Resolugao ARES-PCJ n'224, de 27 de dezembro de 201 7.

4.1,1. Se a referida Resolugao Tarifdria se mantiver suspensa por ordem judicial, a remuneragao
obedecerA ao reajuste devido e autorizado judicialmente.

Reajuste6.

6.1 . A tarifa praticada peta Contratada sera reajustada conforme prev6 Resolugao ARES-PCJ n'224, de 27
de dezembro de 2017 e suas alterag6es.

7. Medig6es

7.1 . As aferig6es, para efeito de faturamento, serif efetuadas pda Contratada, atrav6s de leituras mensais
nos hidr6metros instalados na unidade consumidora, obedecendo as normas exigidas pda pr6pria
Contratada.

8. Faturamento /
8.1 As faturas referentes ds medig6es deverio ser encaminhadas para a Empresa Municipal de

Desenvolvimento de Campinas EMDEC mensalmente, conforme prev6 o disposto do referido
Regulamento dos Servigos de Abastecimentos de Agua e Esgotamento SanitANo.

9. Condig6es de pagamento

9.1 . Os pagamentos serif efetuados de acordo com os vencimentos previstos na fatura.
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i6.ElnDEC
10. Unidades Consumidoras

10.1.0 c6digo de consumidor das unidades consumidoras atual 6 2.197.770 e o enderego 6
CascaldiJr.n'141,Jd.Sao Jose.

R. Miguel

11. Vig6ncia

1 1 .1 . 0 Contrato teri vig6ncia pele periods de 60 (sessenta) memes
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